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Het infomoment 
begint

binnen enkele minuten
(nog even geduld)
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WELKOM

Digitaal infomoment
Zonnepanelen

- DI. 7 SEPTEMBER 2021 -
- 19U30 – 20U30 -



verloop info-avond

● Wie zijn we

● Waarom zonnepanelen
● Hoeveel kost een installatie

● Wat is er veranderd
● Hoe optimaal laten renderen

● Hoe gaat het verder voor mij
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Wie zijn we
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Energent

Energent is een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie, 
die burgers verenigt in hun streven naar een duurzame en 
klimaatneutrale samenleving, via rechtstreekse participatie.

● Investeringsprojecten

● Innovatieprojecten

● Diensten aan burgers
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Zonnestad
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● Doorlopende ‘groepsaankoop’ voor 
zonnepanelen

● Onafhankelijk en persoonlijk ontwerp

● Duurzame en degelijke materialen



Zonnestad
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● Actief sinds 2017

○ > 2000 adviezen

○ > 750 installaties



Wonen Leie & Schelde

Infomarkten (telkens van 16u tot 20u)

● Merelbeke 14/9 

● De Pinte 21/9

● Melle 28/9

● Gavere 5/10

● Nazareth 21/10

● Sint-Martens-Latem 26/10
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Waarom zonnepanelen
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Het blijft een rendabele investering!

Gemiddelde levensduur van zonnepanelen: 30 jaar

Economisch

Eigen verbruik 20% 30% 40% 

Terugverdientijd 12-15 jaar 7 - 12 jaar 6 - 9 jaar 
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Je draagt bij aan het behalen van de 
klimaatdoelstellingen

Ecologisch
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● Beperkte hinder, 
slechts halve dag werk 

● Dak is meestal sterk genoeg

● Bijna elk dak heeft een geschikt vlak 

Toegankelijk
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● Beperkte hinder, 
slechts halve dag werk 

● Dak is meestal sterk genoeg

● Bijna elk dak heeft een geschikt vlak
○ Van Oost tot West kan je een 

goede productie realiseren.

○ Wél van belang: schaduw! 
(bomen, schouwen, gebouwen, …)

We bekijken dit voor jou tijdens het advies
→ aanmelden via zonnestad.energent.be

Toegankelijk

http://zonnestad.energent.be


Hoeveel kost een installatie
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Wat kosten zonnepanelen?

Gemiddelde installatie: 3kWp ~ 8 panelen 
= +/- 3400 euro incl. BTW. 

(Prijzen inclusief omvormer, installatie en keuring.)

Kostprijs

1 kWp 2 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 6 kWp 7 kWp

€ 1500 € 2600 € 3400 € 4100 € 4800 € 5500 € 6100 
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Welke premie krijg ik in 2021? 

Premie 2021

1 kWp 2 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 6 kWp 7 kWp

€ 300 € 600 € 900 € 1200 € 1350 € 1500 € 1500

€ 300  / kWp 
van 0 tot 4 kWp 

150 € / kWp 
van 4 tot 6 kWp
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Welke premie krijg ik in 2022? 

Premie uitdovend

1 kWp 2 kWp 3 kWp 4 kWp 5 kWp 6 kWp 7 kWp

€ 225 € 450 € 675 € 900 € 1012,5 € 1125 € 1125

€ 225  / kWp 
van 0 tot 4 kWp 

112,5 € / kWp 
van 4 tot 6 kWp

OPM: premies dalen jaarlijks met € 75/ kWp
en doven uit  vanaf 2025



Wat is er veranderd
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Energielandschap: 
nu en toekomst 
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● Elektrische wagens 
→ Elektrificatie transport

● Warmtepompen 
→ Elektrifiactie verwarming

●

Thuisbatterijen
●

Slimme toestellen 

Energielandschap: 
nu en toekomst 
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Digitale meter is maatschappelijk 
wenselijke evolutie voor te kunnen inspelen 
op dit veranderende energielandschap

Digitale meter

● Vanaf 2021 geen terugdraaiende teller en bijhorend 
prosumententarief meer

● Vanaf 2021 mogelijkheid tot dynamische tarieven

● Vanaf 2022 Capaciteitstarief 
= distributienettarieven op basis van piekverbruik
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Afname en injectie

voor elektriciteit die je van het net haalt, 
betaal je +- 0,27 €/kWh

voor elektriciteit die je op het net zet, 
krijg je +- 0,04 €/kWh 
➢ terugleveringscontract afsluiten
→ V-test van de VREG

https://vtest.vreg.be/
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Het aandeel van de stroom dat de zonnepanelen produceren 
en dat  je direct in de woning verbruikt

= (productie zonnepanelen – injectie op het net) / productie zonnepanelen

● Gemiddeld bedraagt dit 30%
○ ‘standaard’ zit tussen 20 en 40%

Zelfverbruik



Optimaal laten renderen
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● Plaats een kleinere installatie

● Installeer een thuisbatterij

● Optimaliseer je dagelijks gedrag

● Gebruik slimme sturing van je huishoudtoestellen

Zelfverbruik verhogen
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● Voordeel: 20% kleinere installatie verhoogt het
eigenverbruik tot 5%

● Nadeel: in verhouding duurdere installatie
& minder productie van hernieuwbare energie

● Vooral voordelig voor grotere verbruikers met 
een relatief grote installatie.

Kleinere installatie



Thuisbatterij

Thuisbatterijen winnen aan 
populariteit
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● aangeraden om per kWp zonnepanelen 
in 1 tot 1,5 kWh batterijcapaciteit te voorzien. 

● Voordeel: verhoogt het eigen verbruik significant
(ongeveer 30% hoger, dus 60% in totaal)

Premie Vlaamse Overheid:
01/04/2021 - 31/12/2021 2022 2023 2024

0 tot 4 kWh 300 euro/kWh 225 euro/kWh 150 euro/kWh 75 euro/kWh

4 tot 6 kWh 300 euro/kWh 187,5 euro/kWh 125 euro/kWh 62,5 euro/kWh

6 tot en met 9 kWh 250 euro/kWh 150 euro/kWh 100 euro/kWh 50 euro/kWh

Thuisbatterij
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● Nadelen: 
○ Hoge kost 
○ Technologie volop in evolutie
○ Energieverlies
○ Duurzaamheid productieproces?
○ Geen oplossing voor seizoensopslag

→ Terugverdientijd vaak heel hoog
Probeer de simulator op 
energiesparen.be/thuisbatterij

Thuisbatterij
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→ Een thuisbatterij is in veel gevallen 
nog niét rendabel !

● Hoe kan een batterij wél rendabel zijn? 
○ Dalende kostprijs
○ Dynamische tarieven
○ Capaciteitstarief

Thuisbatterij
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● Bewustwording van wanneer de zon schijnt
en je panelen elektriciteit produceren

● Gebruik de uitgestelde startfunctie voor vaatwas, 
wasmachine, droogkast, …

● Plan het (gespreid) laden van elektrische wagen, 
laat boilers of warmtepompen overdag water opwarmen. 

Dagelijks gedrag



Optimaliseer je dagelijks gedrag

● Volg je eigen verbruik op via mijn.fluvius.be

● Je kan 5 tot 10% meer zelfconsumptie realiseren!

● Gebruik je digitale meter om je toestellen op te volgen én aan te 
sturen! Zie hiervoor maakjemeterslim.be
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Dagelijks gedrag



Slimme sturingen gebruiken

● Toestellen aan- en uitschakelen 
o.b.v. weersvoorspellingen 
(en dus de verwachte zonneproductie)

● Toestellen in- en uitschakelen naargelang de tarieven (variabele 
elektriciteitsprijzen, capaciteitstarief, …)
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Slimme sturing
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Capaciteitstarief
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Capaciteitstarief:

● Beperkte invloed op 
rendabiliteit van zonnepanelen

● Mogelijk wel een positieve invloed op 
rendabiliteit van thuisbatterijen
→ piekverbruiken (deels) opvangen

Capaciteitstarief



Hoe gaat het verder
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1. Adviesgesprek (online, telefonisch, infomarkt)
→ Investeringsfiche met prijsinfo 
en terugverdientijd

2. Vrijblijvend plaatsbezoek aannemer 
→ detailofferte volgens prijsafspraken

3. Verdere opvolging door Zonnestad

Werkwijze Zonnestad
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→ scrhijf je in op zonnestad.energent.be

Voor advies op één van de infomarkten:
● Merelbeke 14/9 

● De Pinte 21/9

● Melle 28/9

Of digitaal/telefonisch advies 

Gratis advies op maat

● Gavere 5/10

● Nazareth 21/10

● Sint-Martens-Latem 26/10

https://zonnestad.energent.be/schrijf-je-in/
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Vragen?    
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Wordt deze Powerpoint achteraf doorgestuurd?

Vragenronde
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Wat is de levensduur van een batterij?

Vragenronde
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“Mij hebben ze altijd geleerd dat ik geen toestellen mag aanzetten als 
ik niet thuis ben, wegens brandgevaar en eventueel geen 
tussenkomst van de brandverzekering als het toch mis gaat” -> 
Navragen bij je verzekering, zou geen voorwaarde mogen zijn tot 
tussenkomst.  

Vragenronde
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“Weten jullie ook iets over de voorlopig nog onbetaalbare 
windbomen? Ik dacht dat deze ecologisch nog beter zijn, zowel in 
genereren van energie als in afbraak na uitdiensttreding.”
Windboom = verticale windturbine

Vragenronde
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Hoe weten we dat er kwalitatieve zonnepanelen gelegd worden (en 
geen inferieure kwaliteit)?

Vragenronde
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zijn er nog fiscale voordelen in personenbelasting voor deze 
investering

Vragenronde


